
 

 

 در عصر صفوی تازی قصۀ منثورپیشبررسی دالیل 
 زاده شعربافمهرداد علی

 ، مشهد، ایراندانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 )نویسندۀ مسئول( محمود فتوحی رودمعجنی

 مشهد، ایران، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد ، گروهاستاد

 حسن ذوالفقاری

 ، تهران، ایراندانشگاه تربیت مدرّساستاد زبان و ادبیات فارسی، 
 چکیده

ادبیات، از نظر کمی و کیفی، رشد کرده تاریخ ای در طول به هر دورهنسبت که قصه در عصر صفوی، به چه دلیل  شودمی، بررسی مقاله در این

دهد که دلیل رشد قصه در این عصر، یجۀ حاصل از این بررسی نشان مینت .گرفته استقرار مورد بررسی  عصر صفوی هایهقصبدین منظور، است. 

اهمیت قصه از منظر سیاسی در این عصر، تحکیم و توسعۀ مبانی ایدئولوژیک حکومت است که ذیل دو قصه بوده است.  سیاسی و اجتماعیکارکرد 

نشان داده شده « پهلوان-امام ادغام قهرمان ملی در پهلوان مذهبی:»و « عیمخالفان به مذهب تش یواگردان ؛عصر یهادر قصه یعیش عناصر»عنوان 

، متعهدانه شنوندگان قصهبرخوردار بوده و  توجهیاز منظر اجتماعی نیز نشان داده شده که قصه در این دوره، در میان توده، از محبوبیت قابل  است.

اند. مجموعۀ این دو عامل سیاسی و اجتماعی، باعث شدهها، حاضر میخانهبه ویژه، قهوه های نقل قصه،و البته با اشتیاق، برای شنیدن قصه، در مکان

 .است هتازی قصه در این دوره بر انواع دیگر ادبی شدباعث اهمیت و نیز پیشو داشته  واالترالشعرا و گاه جایگاهی نقال، همردة ملکشده است که 

 

 .سیاسی و اجتماعی ، عصر صفوی، کارکردهایقصۀ منثور کلیدواژه:

  



 

 

 
در بخش نتیجه دلیل یا  دالیل مشخصی  ارائه نشده است بهتر است 

 این دالیل روشن و مشخص به عنوان نتایج بررسی ذکر شود

با توجه به عنوان: دلیل / دالیل پیشتازی و نتایج در بخش نتیجه 

  مشخص بیان شود.



 

 

 درآمد )طرح مسأله(

 یبردشنو داشته، نوع ادبی مهم و پرکارشگرفی که بر قصه گیری، به دلیل تأثیراز بدو شکل پردازی و نقالیقصه

اند. اما به دلیل ارتباط مستقیم با تودة مردم و همواره متونی پرمخاطب و سرگرم کننده بودهقصص نقالی منثور، بوده است. 

ه است. همراه بود و فرهنگی اجتماعی مقاصد سیاسی،دهی افکار، عالوه بر جنبۀ سرگرم کنندگی، با قدرت تأثیر در جهت

یکن ادبیات منظوم، غالباً به عنوان ادبیات درباری ول منظوم نیز اهدفی فراتر از ادبیات صرف بوده است؛ قصصالبته در پس 

لذا، قصۀ منثور به  1.تری داشته استدر مقایسه با قصۀ منثور، پراکندگی و شیوع کمشده و در میان عوام نیز شناخته می

پردازی و در عصر صفوی، قصهاما،  تری در میان توده داشته است.تأثیر افزون تر وداشته، محبوبیت بیش رواجی که موازات

اول  این امر نیز معلول چند عامل متعدد بوده است؛شنویی، لونی دیگر گرفت و به این قالب ادبی، جانی تازه دمیده شد. قصه

 بری از این قالب ادبی درحکومت تصمیم به بهرهکه با توجه به محبوبیت ذاتی قصه در میان عوام و نیز دامنۀ تأثیر گسترده، این

گرفت و هایی با قصه شکل می. هرچند در اویل حکومت صفوی، مخالفتگیرداستای تبلیغ ایدئولوژی خود میر

از قصه به ، حکومت نسبت به قصه تغییر رویه داده و اواسطدر ، اما 2شدگویان نیز انجام میهایی در مسیر قصهاندازیسنگ

ای به نام سلسلۀ عجم سلسلهحتی حکومت در این مسیر  مذهبی استفاده کرد.ساز عنوان یک ابزار تبلیغ ایدئولوژی و گفتمان

اش تبلیغ به نفع خاندان رسالت و فرزندان موالی متقیان و امامان شیعه وظیفه ای رسمی و دولتی کهاست. سلسله نیز شکل داده

شد و منصبی به نام نقابت در دستگاه مرکب از هفده صنف پدید آمده و ریاست عالیۀ آن به نقیب واگذار »بود. این گروه 

محجوب، )« سالطین صفوی برقرار گردید و فرزندان نقیب پدر بر پدر، با فرمان رسمی پادشاه بدین سِمت گماشته شدند

1386 :494.) 

 نوتثبیت ( قدرت حاکم، به اهمیت قصه در اشاعۀ مذهب رسمی983-984تقریباً، از زمان سلطنت شاه اسماعیل دوم )

ها و فشارها از گیریسختنه تنها . از این دوره به بعد، دهدخوانی تغییر موضع میو نسبت به قصه و قصه بردی میکشور پ

و پرمخاطب، در  موفقمبلغانی  عنوانبهو ایشان نیز  یابدگویان تخصیص میبلکه مقرری نیز به قصه شودگویان برداشته میقصه

گویان از این دوره به بعد رو به فزونی زنند. متون نقالی و نیز قصهها دست به تبلیغ دین تشیع میها و داستانالبالی قصه

مؤید انگارة مطروحه شاه اسماعیل دوم تا احتمااًل اواخر صفویه، از شروع حکومت ها در این بازة زمانی، انبوه قصه 3رود.می

 4است.

خانه در این دوره، قهوه است. بوده خانهاحداث قهوهقصه در عصر صفوی،   مهم دیگر گسترش و اهمیت یافتنعامل 

مردم برای شنیدن حکایات و قصص و تفریح خاطر، به  پردازان فراهم آورده بود.محمل مناسبی را برای نقاالن و قصه

خانه، ، اما فرآوردة اصلی قهوهتهها رونقی داشخانهشاهنامه در قهوههرچند مناظرات شاعرانه و نقل اشعار  5آمدند.خانه میقهوه

های حکومتی بر نظارت ای در تاریخ ادبیات بیشتر است.ها، نسبت به هر دورهقصص منثوری است که در این دوره شمار آن

 در مجامع عمومی این دوره است. شغل نقابتکار نقاالن و نیز تعیین مسمتری و نیز شغل درباری برای نقاالن، ناظر بر اهمیت 

مسألۀ عوامل مذکور، سبب اهمیت یافتن قصه در عصر صفوی و نیز شیوع روزافزون این ژانر ادبی در این دوره بوده است. 



 

 

اصلی این پژوهش نیز بررسی مسیر اهمیت یافتن قصه در این دوره و نیز تفوق آن بر ادبیات منظوم و طرق به کار گرفته شده 

 عصر است.و فرهنگی اجتماعی در راستای برآوردن نیازهای سیاسی، ین دوره توسط نقاالن در قصص ا

 های پژوهشپرسش .1

 ؟چرا صفویان در در یک برهه از تاریخ خود قصه را تحریم کردند و بعدتر، به تکریم آن پرداختند -

 اند؟گویان در این عصر، چه پایگاه اجتماعی و سیاسی داشتهنقاالن/ قصه -

 عصر صفوی، چگونه در خدمت گفتمان مذهبی عصر درآمد؟قصه در  -

 گویی در این عصر چه بود؟پیامد توجه حکومت به قصه و قصه -

 پیشینۀ تحقیق .2

تابستان  ،انجمن ۀنام، «یقصه در عصر صفو یو ماجرا ینثر منظوم فارس»ای تحت عنوان منصور ثروت در مقاله

علت رشد قصه را مهاجرت روستاییان به شهر اصفهان و سنگینی ادبیات فارسی برای این قشر  (32تا  17)  26شماره  1386

رسد؛ چرا که بعید بوده که سر و کار این مهاجران روستایی، به داند. رابطۀ بین علت و معلول اندکی ضعیف به نظر میمی

بافی، حریربافی، صنایع قالی»تر به که این مهاجران بیشکند های ادبی بیفتد؛ چنانکه خود مؤلف نیز اشاره میادبیات و مقوله

گر نقش (؛ لذا بعید بوده است که این گروه صنعت18مشغول به کار بودند )ص: « صنعتیهای نیمهسازی و سایر کارگاهچینی

 پررنگی در تغییر خط مشی یک جریان ادبی داشته بوده باشند.

تا  10)  52شماره  ،1378زمستان «  یداستان اتیادب« یدر عصر صفو انهیعام یقصه ها»سید محمد دشتی در مقالۀ 

پردازند؛ حال آنکه با براهین معتقد است که قصه در این دوره، تحت تأثیر تقلبات احوال، به مسائل سیاسی و اجتماعی می (17

دهی به افکار سیاسی و اجتماعی توده هتهای عامیانه، به ویژه دستۀ منثور، به جقصهارائه شده، این مقاله مدعی آن است که 

 مؤثر بوده است.

 ی( به شرح ماجرا233-249، 5سال  ،نامهرانیا) «یخواننامهابومسلم میتحر یماجرا»تحت عنوان  یاصفا در مقاله اهللحیذب

شده است و شاهان وقت  میزمان تحر فقیهانقصه توسط  نیکه نقل ا پردازدیم یدر عصر صفو یخواننامهابومسلم میتحر

 .اندکردهیم تیاز آن حما شیحکومت خو یخود و بالتبع ابقا کیدئولوژیا نظام میتحک یبرا

و مردم کوچه و  انیگوقصه ری( به تأث1386)نشر چشمه،  یشبستر کردنیدر مقدمۀ کتاب حس یافشار و مهران افشار رجیا

قصۀ بنابر تصریح مصححان  .کنندی[ اشاره مکیدئولوژیو ا یاسیمذهب ]س غیحکومت، حفظ قلمرو و تبل میبازار در تحک
عنوان نیروهایی داوطلب در راستای حفظ کشور در صفویان عالوه بر گروه قزلباش، از مردم کوچه و بازار نیز به، کردحسین

ترویج مذهب نوتثبیت استفاده عنوان ابزاری برای تهییج مردم به این امر و همچنین مقابل اقوام مهاجم و نیز از نقاالن به

 کردند.می

 بحث .3

 در قصه یعیش عناصرامکان گنجاندن  .1.3



 

 

شیعی، در قصه بوده  عناصرهای این دوره، اولین انتظاری که حکومت از نقاالن داشته، به کارگیری بر طبق قصه

روایت شفاهی، محمل مناسبی متولی و نامشخص بودن منبع و سهولت دستکاری در بیقصه به دالیل متعدد از جمله  است.

ی نید یهاذهن و ذوق بشر، افسانه یهامعلومات و ترواش در حقیقت، نخستین برای جا دادن تبلیغات ایدئولوژیک بوده است.

 کنی( ل1080: 1386جهان و انسان به زبان افسانه طرح شده است )محجوب،  نشیو آفر یهست ۀها مسئلآن یکه در ط بوده

در  هرواج داشته است و امروز شیوبکمبعد از اسالم،  رانیدانست که در ا یفن ۀو سابق شهیر توانینم»را  هانیاز ا کی چیه

مردم را سرگرم  نیمع یدر جاها اند،افتهیتخصص  ییسرازدن و افسانهدر داستان که یگروه نامند،یآن را نقّال م رانیا

در افتد؛ سرایی به یک شغل تخصصی در عصر صفوی اتفاق میالبته تبدیل قصه )همان(. «خورندیراه نان م نیو از ا کنندیم

که  یاز مشاغل یکیکوچندگان بود.  یبرا یجذاب اقتصاد یهااز مکان یکیکشور،  تختیاصفهان به عنوان پا ،یعصر صفو

 یکارها یداشتند و هم نسبت به برخ یبود؛ چرا که هم درآمد دولت ینقال یشغل رسم کرد،یمهاجرها را به خود جذب م

ای محمل مناسبی برای مباحث دینی بوده است، ولیکن در عصر صفوی از . نتیجتاً، قصه در هر دورهبود یترکار ساده ،یدی

شیعه و ]نظر آماری، به کار گیری برخی ساختارهای شیعی مانند اشارة مستقیم لفظی به شیعه، تضاد میان دو مذهب اسالمی 

تر از همه، برحقی مذهب تشیع، اشاره به امامان شیعه به ویژه امام علی، امام حسن و امام حسین و مهدی موعود و مهم سنی[،

 تغییر اعتقادات معاندان به مذهب شیعه است.

مذهبی مانند -های تاریخیاند. برخی قصهها در این عصر شیعههای اصلی قصهطور کلی شخصیتقهرمان و به

معموالً برای پر کردن ذهن مردم از مذهب نوظهور و آشنا کردن گوش رالمونین، داستان کوه قاف، مختارنامه، نامۀ امیجنگ

اند و نقال با نقل قصه در مورد این های دینیها، شخصیتشده است. قهرمان در این قصهنقالی می، مستمع با مذهب تشیع

های ها و رشادتدر این نوع قصص، به شرح دالوری پرداز،قال / قصهنآشنا کرده است. ها را برای مستمعان گوشافراد، آن

شود و از ها، امام علی )ع( پهلوانی دینی معرفی میدر این داستان پردازد.مذهبی می-ر اشخاص تاریخیامام علی )ع( یا دیگ

کند. ساختار در همین دوره، کفار ]غیرشیعیان[ را مسلمان می [عیاری-عاشقانه]های پسین نظر کارکرد نیز همانند قهرمان قصه

رود و پس از تحمیل شکست ها اپیزودیک است و در هر اپیزود، امام علی )ع( به جنگ با یکی از قبایل کافر میاین قصه

نامۀ امام علی جنگتوان گردد. از جملۀ این متون، مینظامی، آن قبیله را مسلمان کرده و سپس به نزد پیامبر اکرم )ص( بازمی
هفت  اتیکل، 122386نسخۀ خطی موجود در کتابخانۀ مجلس به شمارة های حضرت محمد و حضرت علی داستان جنگیا 

 اشاره کرد.داستان کوه قاف  و 7، اسکندرنامۀ نقالی شده در این دوره مختارنامه یجلد

 پهلوان-مذهبی: امام-برساختن قهرمان ملی .3.1.1

های این پدیده معموالً در قصه های این عصر، ادغام قهرمان ملی در پهلوان مذهبی است؛تغییر نگرشترین یکی از مهم

شود. درواقع یک  ِمذهبی ادغام می-میهنی در این دوره، در پهلوان دینی-دهد. قهرمان ملیمذهبی این دوره روی می-تاریخی

گو در قصه بوده است. پردازی قصهناظر بر همین دوگانگی شخصیتخوانی، احتمااًل خوانی و فضائلجنبه از تقابل میان مناقب

گفتند. های مذهبی شیعی میهای حماسی در احوال شخصیتفضائلیان در برابر مناقبیان شیعی بودند. مناقبیان شیعی داستان»

هر دو نوع قهرمان، ملی و  (؛ در این دوره،105: 1397)ذوالفقاری، « گزارندهای حماسی ایرانی میبرعکس، فضائلیان داستان



 

 

های دورة اول حکومت صفوی، متشکل از امام علی )ع(، امام ها وجود و خواهان داشته است. قهرمان داستانمذهبی، در نقل

 حسن )ع(، امام حسین )ع(، حضرت محمد )ص(، مختار و ابومسلم است.

زند؛ زلف و خال و قد و پردازی میشخصیت گویی، دست بهنقال در راستای ملموس کردن اشخاص دینی، در کنار تیپ

کند. استفاده می هااز آنمذهبی -های دینیپرداز برای عینی کردن شخصیتهیکل و گاه پوشش، از عناصری هستند که قصه

را که وزیر گفته بود، بدید ... گفت ای اعرابی نامت را بگوی ... حضرت فرمود یک  پوشپشمینه [؟]بطال بنگریست امان »

 (؛5برگ  نامۀ امیرالمومنین،)جنگ...« ام من اسداله الغالب ن

-در قصص عیاری و عاشقانۀ عصر صفوی، که عمدتاً محصول میانه تا پایانۀ این عصر است، قهرمان، شخص تاریخی

ین بازة مذهبی نیست اما از نظر کارکرد، عیناً رسالت پهلوان مذهبی که ترویج مذهب است را داراست. در واقع، در قصص ا

عباس، قهرمان جامعی از هویت ملی و هویت مذهبی است؛ ولیکن غالباً همان کارکرد پهلوانان زمانی، تقریبًا، پس از شاه

 دهد.مذهبی را انجام می

شود؛ اسکندر یونانی ریشه به ایرانیان دیده میاسکندر و عیاران هایی برای تزویج دو هویت ملی و مذهبی در کتاب تالش

ن ایدو جر [.هویت مذهبی]و در عین حال نیز به دنبال ترویج مذهب و مسلمان کردن کفار است  [هویت ملی] 8درسانمی

-. در این قصه، که به دلیل امتزاج محکم هویت دینیونددیپیم گریکدیکرد به  نیحس قصۀ در پهلوان دینی و قهرمان ملی،

های ملی، حسین، در برابر اقوام مهاجم، ازبکان و قهرمان جنگترین قصۀ عصر صفوی دانست، توان آن را مهمملی، می

مذهبی خود غافل -راند و در عین حال، از رسالت دینیجفرافیای ایران می-ها را از مرزهای سیاسیایستد، آنعثمانیان، می

مذهب تشیع  کند و سپس وی را بهشود؛ وی، مهاجمان و متجاوزان به مرزهای ایران را شکست داده، اسیر مینمی

 خواند و اگر دعوت وی پذیرفته نشود، معاند، به قتل خواهد رسید.فرامی

ای ترین درونمایۀ هردو نوع قصه در این عصر است؛ و حتی در قصهمذهب و تبلیغ دین نورواج، مهم واقع، دغدغۀ در

= ]موازات انتقام از اقوام مهاجم به [= حسین]رسالت قهرمان قصه  ای ناسیونالیستی دارد نیز،که رویهحسین کرد ]گُرد؟[ مانند 

تر قهرمان نسبت به ها است و چه بسا که مسلمان شدن دشمنان، هدف اصلیآن [= شیعه کردن]مسلمان کردن  [ازبکان

درگذر تا  راه باطل. حال بیا و از این خدای من برحق استگفت ای ناپاک، دیدی که »احساسات ناسیونالیستی است: 

ای. حال ما را نوید خدمت تو از ترس شاه گریخته و به این مکان آمده برم ... گفت ای رافضی، شاه عباسخدمت  تو را به

چموشنگ سیاه »های ملی و مذهبی است. هر سه، گزاره« شاه عباس»و « راه باطل»، «خدای برحق»(؛ 60: 1395« )دهیشاه می

ه نامردی مرا ذلیل گردانیدی. اکنون بگیر از دست من ... سید ... گریبان را چون نظر بر سید افتاد گفت ای رافضی تو دیشب ب

اش نشست خواست سر او را جدا او را گرفته به کشتی گرفتن مشغول شدند ... آخراالمر سید ... او را بر زمین زد و بر سینه

به او نداشته باشید ... گفت سید  کند که ازبکان دور سید را گرفته ... چموشنگ نعره کشید که دست نگاه دارید و رجوع

« شوم ... از روی اخالص مسلمان شدبرخیز از سینۀ من. دانستم که دین تو برحق است و دین تو دین من است. من مسلمان می

  10و9(.66-67 )همان:



 

 

ترکیب برساختۀ محققان در این تحقیق برای نشان دادن عنصر پهلوانی امام شیعی در کنار قهرمان ملی است. « پهلوان-امام»

قهرمان قصه، امام علی )ع(، به جنگ جنگنامه امام علی )ع( و داستان کوه قاف مذهبی این دوره مانند -در متون تاریخی

دارد. همین نقش را چند به واگردانی مذهب از ناحق: غیر تشیع، به حق: تشیع وامی ها رارود و آنشیران و جنیان و غوالن می

ناظر  پهلوان در این دوره،-گیرند. ترکیب امامعاشقانه، قهرمانان کوچه و بازار بر عهده می-های تاریخیدهه بعد در داستان

اساس و غیر تاریخی که اغلب زاییدة ذهن یهای بجنگ گویان،است به شخصیت اول مذهب تشیع، امام علی )ع( که قصه

مذهبی این دوره، نمود -های تاریخیپهلوان، در قصه-اند. شخصیت امامتراشیدهخود یا اسالفشان بوده است را برای امام می

شخاص جای خود را به افراد کوچه و و بازار یا پادشاهان و ا عیاری،-های عاشقانهدر قصه کم این شخصیت،دارد؛ اما کم

 دهد اما کارکرد هر دو شخصیت در نهایت تبلیغ و ترویج و نیز واگردانی غیرمسلمان به اسالم است.تاریخی دیگر می

 در قصه مخالفان سازیبازنمایی عناصر شیعی/ شیعه .3.1.2

اشارة مستقیم لفظی به در مقابل تسنن،  یعنی اشاره به تشیع پهلوانان قصه، برحقی دین تشیع، تکرار عناصر شیعی

شیعه و سنی[، اشاره به امامان شیعه به ویژه امام علی )ع(، امام حسن )ع( و امام حسین )ع( ]شیعه، تضاد میان دو مذهب اسالمی 

ترین و نیز شیعه سازی قهرمان، در برخی از مهم ،تر از همه، تغییر اعتقاد معاندان به مذهب شیعهو مهدی موعود )عج( و مهم

 11های این عصر، در جدول زیر نشان داده شده است.قصه

 

 واگردانی به تشیع )شماره صفحه( شیعی )شماره صفحه( عناصر
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1 ،214 ،590 ،654 

66 ،67 ،70 ،74 ،81 ،147 ،193 ،

194 ،204 ،208 ،215 ،236 ،243 ،

356 ،357 ،373 

57 ،64 ،80 ،138 ،139 ،140 ،

157 ،165 ،187 ،194 ،195 ،197 ،

198 ،199 ،202 ،243 ،277 ،288 ،

288 ،292 ،310 ،315 ،441 
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88 ،90 ،92 ،118 ،158 ،162 ،

208 ،209 ،213 ،215 ،221 ،223 ،

228 ،232 ،233 ،237 ،262 ،263 ،

271 ،274 ،276 ،277 ،281 ،283 ،

286 ،288 ،289 ،290 ،292 ،296 ،

215 ،655 ،696 

60 ،66 ،67 ،73 ،74 ،96 ،99 ،

100 ،150 ،158 ،166 ،171 ،172 ،

209 ،219 ،274 

58 ،127 ،179 ،180 ،246 ،254 ،

306 ،311 ،318 ،329 ،351 ،383 ،

342 ،455 
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48 ،54 ،62 ،74 ،79 ،80 ،82 ،86 ،

99 ،106 ،122 ،123 ،126 ،131 ،

134 ،142 ،153 ،157 ،181 ،218 ،

229 ،255 ،303 ،306 ،309 ،318 ،

379 ،381 ،383 



 

 

 

 آنتکریم قصه به جای تحریم  .2.3

الطوایفی ایران را  یکپارچه قمری، سعی داشتند حکومت ملوک 907سال ، دهنگامی که صفویان روی کار آمدن

سازند و از این طریق، حکومتی قدرتمند بسازند که هم در مقابل اقوام مهاجم یارای ایستادگی داشته باشد و هم مبانی 

های ایدئولوژیک بود تنها یک آویزگاه داشتند و آن تحکیم بنیانحکومت را در یک نقطه متمرکز کند. آنان برای این کار، 

از جور حکام محلی که برآیند رسد که مردم چنین به نظر می 12که اتفاقاً قبل از آنان نیز جایی در دل توده باز کرده بود.

قویونلوها بود به تنگ آمده بودند و تنها راه نجات خویش را پایبندی به یکی از دو سوی نظام آقهرج و مرج ماترک 

دیدند. مذهب تسنن آزمون و خطای خود را پس داده بود و محتمالً، پاسخگوی خألهای روحی و روانی عقیدتی اسالمی می

شدند. با توجه به ر دین اسالم، یعنی تشیع، مایل میمردم نبود. در این اثنا بود که مردم، خواه ناخواه به سوی قطب دیگ

های زمزمه [هجری قمری 840تولد: ]و مالحسین واعظ کاشفی سبزواری  [هجری830] نامهخاورانشواهدی مانند 

رسد اعالم شیعه به عنوان مذهب رسمی از سوی حکومت نوپای صفوی، به نظر می 13پا گرفته بود.دوستی در میان مردم شیعه

شده و برگرفته از تجزیه و تحلیل ای حسابساله، باشد، برنامهاسماعیل، نوجوان پانزدهبیش از آنکه تراوش ذهنی یکبارة شاه

 یدر مورد بسترساز یعتیشر یعااد (.51: 1387دقیق اوضاع داخلی و وضعیت اطراف آن روزگار بوده است )گودرزی، 

 یرانیا ۀعیش نکهیاست، نه ا یرانیا عیمعلول نهضت تش هیصفو»: کندیادعا م یو ست؛ین راهیپرب زین عهیو رواج ش یدوستعهیش

 ست،یو معلول ن علت نجا،یبحث در ا نکهیا ؛ادعا وارد است نیبر ا رادیا کی(. البته 73: 1376« )باشد هیمعلول نهضت صفو

 نیاز ا زین انیراه افتاده بود و صفو یدوستعهیش انیجر ه،یاز صفو شیمطرح است؛ پ نجایدر ا یکنندگلیبلکه مبحث تکم

 کردند. کپارچهیگرفتند و هم توده را  تیهم از ملت مشروع قیطر نیکردند و از ا دیبر آن تأک زیاستفاده کردند و ن انیجر

تنها راه یکپارچه کردن ملت ایران را تقویت مباحث ایدئولوژی یافتند و سعی در استحکام مبانی آن  صفویان

 در این راه تنها نبودند و از یک نیروی وفادار و متحد به نام قزلباشان کمک گرفتند. آنانالبته  داشتند؛

سازی قدر در نزد کانونیت وی، عباس اول، سیاست صفویان دگرگون شد. یکی از اقدامابا روی کار آمدن شاه

نزاع میان صوفیان و فقیهان که از دیرباز پا گرفته بود نیز  شد. قزلباشان منجر سیاسی و معنوی قدرت شکست دربار بود که به

 قزلباشان قهرمان ابومسلم که لعن ، فتوایی مبنی بر مجوزفقها یکی از دیگر، از جانب در این دوره به اوج خود رسید. از سوی

دانستند، دست به شورش و اعتراض علیه این فتوی زدند اما قزلباشان که ابومسلم را نیای خود می (.140بود صادر شد )همان: 

عباس که در پی این فتوی، قرار شد که زبان نقاالن قصۀ ابومسلم بریده شود. این فتوی به مزاج شاهسخنشان به جایی نرسید و 

ای از فترت در بود نیز خوش نشست. با حمایت وی، دوره ویژه قزلباشانبه تۀ داخلییافدر پی تضعیف نیروهای قدرت

عباس مرحلۀ جدیدی را برای توجیه مشروعیت صفویه شاهدرواقع،  .خوانی ایجاد شدنامهپردازی و در رأس همه، ابومسلمقصه

 

 

 

 

303 ،313 ،316 ،322 ،325 ،326 ،

328 ،330 ،331 ،345 ،353 ،354 ،

356 ،357 ،362 ،366 ،370 ،377 ،

385 ،388 ،390 ،392 



 

 

یکی بود؛  گرفته در کشورهای محلی و نیروها و فرق مذهبی گوناگون شکلکه شامل تضعیف پلکانی قدرت ه بودآغاز کرد

رنگ و در ضدّیت با مبانی عقیدتی دانستند؛ اگر قصۀ ابومسلم کماز این فرق، قزلباشان بودند که خود را متصل به ابومسلم می

های شد؛ در نتیجه، شاه نیز که دنبال سست کردن شالودهتضعیف میشد، مشروعیت قزلباشان نیز به همان موازات معرفی می

 کاهش مشروعیت قزلباشان بود، از تحریم قصه حمایت کرد.عقیدتی و -فکری

و  یبه افکار عموم یدهداشت که در جهت اریرا در اخت یو اجتماع یاسینخبگان س ران،یعنوان شاه ابه عباسشاه

ان دربار، هنگامی که نخبگان و مدبرچندی پس از تحریم قصه،  .کردندیکمک م یه وب ،تدابیر سیاسی و اجتماعی کشور

گیری هرچند که توده نیز در شکل ای نسبت به قصه اندیشیدند.جویانهمحبوبییت قصه را در میان مردم دیدند، سیاست منفعت

غالب دینی به دست سطوح نخبۀ جامعه ئولوژی دنوع خاصی از دین نقش دارند ولیکن امری مشهود و پذیرفته است که ای

یکی از  گرفته کههایی شکل میگیرد؛ انتقال نظام ایدئولوژی شکل گرفته از گروه نخبه به توده توسط رسانهشکل می

 اند.گویان بودهوی، گروه نقاالن و قصهها در عصر صفترین آنمهم

ر موضع همراه شد. آنان که به هدف خود مبنی بر ن نسبت به قصه، با تغییتصمیم درباریااز میانۀ حکومت صفوی، 

ها احتماالً در همین سال تضعیف و مخالفت با قزلباشان رسیده بودند، تصمیم گرفتند نسبت به قصه تغییر نگرش ایجاد کنند.

به  پیش تعیین شده، ازای ای با درونمایهها را از قصه برداشته و این بار قصهگیرد تحریمبوده است که شاه و دربار، تصمیم می

 گیرد.مراتبی نیز در نظر میسمع مردم برسد. لذا، نقالی را به عنوان یک شغل رسمی درباری تعریف کرده و برای آن سلسله

. 4. قضّاب، 3. مُفْرِد، 2. ابدل، 1: عبارت بودند از بیبه ترت مراتب نقاالن که سلسلۀ درویشان عجم نام داشتند،این سلسله

در همین راستا، قدرت حاکم، طرح  (.1072 ،1386. )محجوب، بی. نق7 ب،ی. دست نق6دار، . علم5 ر،ایاختشیدرو

شخصی به  ؛ام درست قصه بر سر کار گماشتکای برای نقاالن تدوین کرد و افرادی را برای نظارت بر اجرای احخوردهقالب

 [پردازیقصه] خواهند وارد کارکه مینام نقیب که مأمور رسمی دولت بود، در رأس این سلسله قرار گرفت تا به کسانی 

 (.134: ص 1386ها را زیر نظر داشته باشد )محجوب، شوند اجازة ادامۀ کار بدهد و فعالیت آن

ه گرفت که علت اصلی تحریم قصه در این دوره، توان چنین نتیجبا توجه به تحلیل اوضاع سیاسی عصر صفوی، می

تر از همه، تضعیف گروه قزلباشان بوده که به شدت قدرت گرفته بودند. اینان، نسل خود را به احتمااًل به دالیل سیاسی و مهم

ها بود. اما نهای تضعیف و مقابله با آرساندند، لذا تحریم قصۀ ابومسلم و در پس آن، تحریم قصه، یکی از راهابومسلم می

دیری نگذشت که حکومت نفوذ قصه در ذهن مردم را دریافت و تصمیم گرفت طرحی حکومتی برای قصه تهیه کند و 

 یعیش یعناصر»توان ذیل دو عنوان طرح حکومتی قصه در این عصر را میگماشتگانی نیز برای نظارت بر این طرح برگزیند. 

 جای داد.« پهلوان-امام ادغام قهرمان ملی در پهلوان مذهبی:»و « عیمخالفان به مذهب تش یواگردان ؛عصر یهادر قصه

 جایگاه نقاالن در عصر صفویارتقاء  .3.2

اند. ایشان به سبب نفوذ کردهای، مخاطبانی داشته و مردم کوچه و بازار را گرد خویش جمع مینقاالن در هر دوره

 14اند.ی را در خود داشتهظرفیت کارکردهایی فراتر از سرگرم اند، هموارهمردم داشتهکالم و نیز ارتباط مستقیمی که با 

ولیکن در این دوره، با احداث  15ای تا پیش از صفوی، نقالی، پیشۀ دولتی و تشریفاتی نبوده است.ولیکن، در هیچ دوره



 

 

گیران، گرفت و نقیب، سرکردة نقاالن و معرکهپردازی رونقی دیگر خانه و نیز ترتیب مقرری درباری برای نقاالن، قصهقهوه

نقال در میان توده و در میان قدرت حاکم، از خواه ناخواه در چنین شرایطی،  مقامی بود که ارتباط نزدیکی با دربار داشت.

رد؛ زیرا در چنین شرایطی، طبیعی است که ادبیات منظوم در درجۀ دوم اهمیت قرار گی شود.احترام قابل توجهی برخوردار می

که از  خانه، در این دوره در اختیار نقاالن بود، و دوم اینکه، این نقاالن بودندپایگاه ادبی کشور، قهوهترین اول اینکه، مهم

 برای پرداختن به قصه داشته باشند.تر تر و نتیجتاً وقت بیشکردند و طبیعی بود که زندگی مرفهدربار مقرری دریافت می

ها ای که به آنبستگیپردازان در این دوره، از هر طریقی در پی کسب درآمد بودند و مردم نیز به واسطۀ دلقصه

ای درویشان متکدی نیز بودند که برای امرار کردند در این دوره حتی سلسلهها مضایقه نمیداشتند، از کمک مادی به آن

ها مشغول خانهگیری و تکدی در قهوهخوانی، معرکهای برهنه اغلب به مناقببا پوستینی بر شانه و موهایی بلند و پاه»معاش 

بودند. طبعاً وجود این دسته از دراویش نه فقط خطری برای حکومت نداشت، بلکه اسباب سرگرم شدن مردم را نیز فراهم 

ها، ها، جاللیها، قزاقها، ابدالاریها، مختها، سالکها، مصلیها، مداریتوان به چتلیکردند. از جملۀ این دراویش میمی

گو، نقاالن رسمی تر از این دراویش قصه(. مهم138-139 :1363 )کمپفر،« اشاره کرد [...]ها، درویشان عجمی و شکاری

مقرری منظمی نیز خانه داشته و آنان جایگاه ثابتی در قهوهکردند؛ در این صورت، ه از نقیب مجوز کار اخذ میبودند ک

 17عالوه بر مقرری، اینان از امتیازاتی مانند عفو مالیاتی نیز برخوردار بودند. 16اند.کردهدریافت می

دهندة اهمیت نقاالن در میان خود نشان 18اهمیت قصه در این دوره و حساسیتی که بر محتوای آن وجود داشته،

و...( اشاعه  قیخوان، دفترخوان، عاش)خواننده، مداح، قصه یگوناگون انیگوها را قصهزمان، قصه نیدر ا درباریان است.

غالب این نقاالن به وسیلۀ گماشتۀ دولتی در ابتدا آموزش دیده و  معروف بودند. زین ریگکه معموالً به اسم عام معرکه دادندیم

آوردند، در میان توده یگویان که موجبات فرح و سرگرمی مردم را فراهم مقصه 19شدند.پردازی میوارد وادی قصهسپس 

برتر  ای است که خود را از عالِم و شاعرپایگاه نقاالن در این دوره، به گونهاند؛ شدهنیز گروهی محترم محسوب می

ترین کتاب کالسیک در مورد مبانی قصه است، در که مهمطرازاالخبار فخرالزمانی، در کتاب خود موسوم به  20اند.دیدهمی

 21پرداز بر شاعر رجحان دارد.، قصه«خوانیمناسب»خوانی و در عین حال المجلسکند که به دلیل فیمی ذیل فصل سوم، بیان

خوانان را معزز و گرامی قصه ،«امور دنیوی»و اجتماعی « مُلکی»کند که فواید سیاسی بیان میوی در فصل دوم کتابش، 

 22سازد.است که موجبات آشنایی با سالطین را فراهم می گوییسازد و هم همین قصهمی

دهد که نقال، به واسطۀ شغل حساسی که در اشاعۀ مبانی ایدئولوژیک حاکم داشته، در های مذکور، نشان میگزاره

هایی صهآوردن تفریح خاطر و بیان ق دربار و نزد قدرت حاکم از پایگاه واالیی برخوردار بوده است؛ و نیز به واسطۀ فراهم

کرده، در نزد شنو برقرار میهای مذهبی، سیاسی و فرهنگی مستمعان و همچنین ارتباط مستقیمی که با قصهمتناسب با خواسته

 توده نیز از مقام درخوری برخوردار بوده است.

 گیرینتیجه

ش این گونۀ ادبی در تحوالت و پردازی نشده است؛ در نتیجه نقدر تاریخ ادبیات رسمی فارسی، چندان عنایتی به قصه و قصه

ها در میان مردمان نواحی ترویج آن ةهای عامیانه و شیوی انواع قصهتغییرات اجتماعی ایران ناشناخته مانده است. واکاو



 

 

یک ضرورت فرهنگی و اجتماعی است.  ،های مختلف ادبی بر ساختارهای اجتماعیمختلف ایران برای شناخت تاثیر گونه

چنانکه از این پژوهش حاصل آمد نظام سیاسی و اعتقادی صفویان از قصه بسیار بیشتر از شعر بهره گرفت. روایت مشهور در 

عر ها چه نوع ادبیاتی را جانشین شکند اما در این که آناعتنایی به شعر و ادب متصف میتاریخ ادبیات ایران، صفویان را به بی

 .مانددرباری کردند خاموش می

تواند نقش موثر ادبیات داستانی را در تحوالت اجتماعی سیاسی عصر صفوی نشان ی در ادبیات عامه میهای جدّپژوهش 

دهد. همانسان که ساختار سیاسی در ایران آن دوره دستخوش تغییرات بنیادین شد، نقش ساختارهای ادبی نیز در فالت 

تحول شد. قصه برای ترویج نظام سیاسی نقشی را بر عهده گرفت که تا آن زمان قصیده در دربارهای  مرکزی ایران دچار

ایرانی نظم نوینی -ایرانی بر عهده داشت. دیگر شاه محور نظم سیاسی و اجتماعی نبود، بلکه ساختار اعتقادی نوپای شیعی

توانست آن را در میان توده ترویج دهد. اگر بهتر و موثرتر مییافت و قصه بسی ساخته بود که باید در میان عامه مقبولیت می

 تحکیم را اعتقادی ساختار مشروعیت پایگاهة کرد قصه در میان توداقناع می نخبگان درون ساختار قدرت را ،قصیده

 هر از بیش عامه ادبیات  پسند نشست وپسند به جای سخن بلیغ و فصیح نخبهبود که داستان سادة عامه اینگونه. بخشیدمی

 کرد. پیدا نقش صفویان اعتقادی -سیاسی نهاد تثبیت و تکوین در ایدوره

های دقیق انتقادی موضوع پژوهش قرار های ناشناخته زیادی از روزگار صفویان مانده است که هر کدام باید با روشقصه

 د.ارسی مردمی در عهد صفوی فراهم آیانداز روشنی از ادبیات فگیرد تا چشم

 

 هایادداشت
                                                           

 .ردیگیمنثور قرار م ۀنقل قصص منظوم بوده است، در مقابل قص یبرا یبلند که محمل مناسب یهاکوتاه و چه قالب یهامنظوم، چه قالب اتیادب. 1
، به نقل از استاد خود المؤمنینأنیس، نقل هرگونه داستان اعم از شیعی یا سنی حرام بوده است. شاگرد محقق کرکی در کتاب 2بنابر فتوای محقق کرکی. 2

 :کند کهبیان می

یکی آن بود که پیش از طلوع  [...]جمیع مالهی و مناهی پرداخت و آثار شنیعه بدعت و رسوم خالف شریعت برانداخت  وقمعقلعبه  طهماسب[]شاه
و بعضی  [...]سریرت اسطوره بر ابومسلم مروزی بسته بودند گویان سنیسیرت و یاوهخوانان سنیآشیان، بعضی افسانهمکان علیینخورشید سلطنتِ شاه جنت

 [...]خوانان را از خواندن آن قصۀ باطله منع نموده پناه قصهنواب غفران [...]بودند  ختهیدرآمبر بعضی از ائمۀ طاهرین  [...]پیشه وانان دروغخدیگر از قصه
پناه مجدداً از خواندن و شنیدن آن منع فرمود و قدغن نمود که هرکس آن قصۀ کاذبه بخواند به تیغ شاه دین [...]بعض قصاص باز مرتکب آن ناشایست شده 

باید دانست که خواندن و شنیدن جمیع قصص کاذبه، حرام و از افعال فاسقین است ... قصاص خراس فریبنده گروهی  [...]سیاست زبانش قطع نمایند 

 (.143-140: صص1363 ،یحمو) ..کاران.اند در شمار زیانبوده

: 5، ج1372کند )خوان را نوعی بندگی شیطان بوده است، اشاره مینیز به قول محقق کرکی که گوش دادن به قصه تاریخ ادبیات در ایرانصفا در کتاب 

خوانی در عصر نامهدهد و بحث مفصلی راجع به تحریم ابومسلمبحث مذکور را بسط می« خوانینامهماجرای تحریم ابومسلم» (. وی بعدتر در مقالۀ1053

 (.233-249، 5سال  ،نامهرانیا.ک کند )رصفوی ارائه می
که بنابر شواهد و قرائن در جهت گیری و نقل این متون، مبحث مطروحه است؛ توضیح اینها برای دریافت تاریخ شکلترین شاخصه. یکی از مهم3

 ( به بعد است.983)= اعیل دومهای نقالی این دوره از زمان شاه اسمگیری داستانهایی که ذکر شد، به احتمال قوی، تاریخ شکلگیریسخت

ها بود. اسماعیل دوم که جانشین طهماسب شد نیروی علما را منافی . در اصل، عامل اصلی شیوع قصه، آزادسازی آن توسط اسماعیل دوم بود از قید تحریم4

ا مرز از دست دادن (. اما همین اقدام ت131: 1396اقتدار خود دید و در صدد برآمد با نفوذ روزافزون علمایی از قبیل کرکی ]...[ مقابله کند )موسوی، 

گفت، مردمان او را در میانۀ خالیق گفتگوی اختالف مذهب به میان آمده از اطوار میرزا و سخنانی که در عقاید شیعه در پرده می»رود: حکومت پیش می



 

 

                                                                                                                                                                                           
نگ دیگری بود؛ وی با تضعیف قزلباشان که عباس، به ر( اما اصالحات و اقتدار شاه55: 1363)میراحمدی، « اعتقاد یافته، گمان تسنن بر او بردندتشیع سست

های مذهبی از جمله نقطویان، حکومت مرکزی نسبتاً مقتدری ایجا کرد اما در دورۀ شدند و نیز سرکوب برخی قیامنیروی مذهبی حکومت محسوب می

علما،  ن،یسلطان حسو شاه یصفشاه ۀدور دنیفرا رس باصفی، علمای دینی روز به روز قدرتمندتر شدند و بر نفوذ خود افزودند؛ حسین و سلفش، شاهسلطان

در مورد  عباس اول است.گویان در اصل از دورۀ شاه؛ لذا، آزادی قصهدست به کار شدند ینیاحکام د یریکردند و رأساً در به کار گ دایپ اریعمالً قدرت بس

آن را پایۀ ایدئولوژیکی نوینی برای جایگزینی آرمان قزلباش به حساب آورده  عباس باید گفت که زمانی از جنبش نقطوی که احتماالًاقتدار و سیاست شاه

کرد و سپس، هنگامی که این جنبش قدرتِ خود او را به خط انداخت، دست به سرکوب آن زد. همچنین وی آنچنان وسعت مشربی در بود، همراهی می

خواسته مسیحی شود. از طرفی نیز وی، با پای برهنه برهنه به زیارت حرم امام رضا )ع( مقابل مذاهب غیر اسالمی نشان داد که برخی گمان بردند که وی می

 (.42: 1379آمد )کالمار، می
خانه در تاریخ قهوه و قهوه». فلسفی، در مقالۀ ای بوده که مستعد گرد آمدن اقشار مختلف در آن بوده استخانه نیز به گونه. فضای درونی و بیردونی قهوه5

های هایی ساخته بودندکه با قالی و فرشنشیننماها و شاهها، طاقخانهدر اطراف قهوه»کند: خانه را بدین گونه توصیف میهای قهوهای از زیباییشمه «ایران

خانه آویخته بود هوههای فراوانی را که از سقف قها، چراغنشستند. شبدیگر مفروش و نشیمن مشتریان و تماشاگران بود، و همه در آنجا بر زمین می

های ریخت، و هنگام شب زمین نیز از انعکاس چراغخانه هم حوضی بزرگ بود که همیشه آب صاف و روشنی از اطراف فرومیافروختند. در میان قهوهمی

 (.261: 1333« )رسیدگذاشتند، چون آسمان پر ستاره به نظر میهای دیگری که در اطراف حوض میسقف، و چراغ
را که  ییآنخدا دیکافران بشناس یگفت ا»پرداز به تندی بر ضد شیعه تاخته است و از مخالفان با الفاظ کافر و گاه دشنام یاد کرده است: این قصه، قصهدر . 6

 (.3ن.خ، برگ  یحضرت محمد و حضرت عل یهاداستان جنگ ای ینامۀ امام عل)جنگ «دی]؟[ را بر دست من هالک گردان یعاد نیچن
اسکندر در این قصه اش مسلمان کردن دیگران است. های خود، رسالت اصلیگردیمذهبی دارد که در جهان-در این کتاب، اسکندر شخصیتی ایرانی. 7

علم کرده  اسکندر آن ناپاک را بر سر دست» کنند:می [= شیعه]کفار را مسلمان  گردد و خود یا عُمالش،شود که گرد جهان میگیری متدین معرفی میجهان

پس »(؛ 48: 1383)منوچهرخان حکیم، « او زده، امیر او را بر زمین نهاده آن ناپاک از روی مکر مسلمان شد خواست بر زمین زند. شداد دست بر شانۀ

ت. مظفر کلمۀ اشهد گفته، اش برخاسشوم. امیرخان از روی سینهامیرخان زیر زنخ او را گرفته خواست سرش را بردارد و مظفر گفت: شهریار من مسلمان می

سازی های پیشین، در شخصیت(. درواقع تفاوت مهم اسکندرنامۀ این دوره با اسکندرنامه54)همان: « از ترس مسلمان شد و کمر خدمت بر میان بست.

نقال در برخی از تشیع است.  شود و هدفش نیز ترویج دین و مذهباسکندر است؛ وی ایرانی و بدون در نظر گرفتن ُبعد تاریخی، مسلمان معرفی می

فرماید که چون سد به اتمام رسید جماعت یأجوج و مأجوج خبردار تاریخ میاما صاحب»ها مانند گزارۀ زیر نیز اشارۀ صریح به مذهب تشیع دارد: گزاره

آن  [...]توانند سد را رخنه کنند آورند ]...[ نمیهجوم می بار...[  هرکار کردند نتوانستند که رخنه به سد وارد کنند. هرساله کار ایشان این است که یک] شدند

 (.385)همان: « است [عج]هم یکی از عالمات روزِ قیامت، که ظهور قائم آل محمد
اسکندر فرزند داراب شناخته شده است؛ چگونگی ماجرا، تفصیل فراوان دارد؛ برای دریافتن چگونگی این اسکندرنامه، . به روایت منوچهرخان حکیم در 8

 .16-44منوچهرخان حکیم، صص اسکندرنامۀ نقالی نسب، ر.ک 
 ا آخر.ت 154، 150، 100، 99، 96، 74، 73برای مثال ر.ک صص  ملی است؛های مذهبیمملو از این دست تؤامانی جنگحسین کرد . قصۀ 9

های اجتماعی ازجمله سر بریدن، قتل عام، دزدی و طراری نه تنها مذموم های دیگر، برخی از نابهنجاری. جالب است که در این کتاب و تعدادی از قصه10

زبک را برداشته باز آمد تا شب بر سر دست درآمد داخل خانۀ ازبکی شد. دو نفر ا»شود: های قهرمان نیز محسوب میها و توانایینیست، بلکه از مهارت

بعد از آن پسر بر سر » (؛55: 1395 برگشت. باز دو نفر دیگر را آورد تا دوازده ازبک را آورد همه را در چال آجرپزی انداخت )ایرج افشار و مهران افشاری،

کار شاه عباس سید را طلبیده که سید قادر رنگ»(؛ 114)همان: « رفتهای مردم میخورد وبرای دستبرد به خانهمال پدر نشست و هر شب شراب و کباب می

( 120)همان: « شودزند که ما بدانیم که ازو هم کارسازی میشناسد دستبرد میدانم. اگر هست، ایرانی است. چون کسی او را نمیباشد. سید گفت نمیکه می

اخل به آن کاروانسرا شده و اسلحۀ خود را پوشیده داخل خانۀ افغانی شده حسین کرد د»گیرد: و حسین کرد، اینگونه انتقام حکومت کابل را از مردم می

نه که همسایۀ هرچه آدم در آن خانه بود همه را سر برید و هرچه در و پنجره و هیمه که در آن خانه بوده جمع کرده در باالی هم ریخته و آتش زد. هر خا

ابل منم حسن کرد، که همه مردم شنیدند. حسین روانۀ محلۀ دیگر شد. آنجا هم هرچه آدم بود آن خانه بود آن هم آتش گرفت و نعره کشید که ای مردم ک

 (.142)همان: « برید و آن محله را هم آتش زدسر 



 

 

                                                                                                                                                                                           
این متون مذهبی در این عصر، بر پایۀ مذهب و دعوت کفار به اسالم است؛ لذا از آوردن شاهد مثال از -ی اصلی قصص تاریخیمایهها و بنتمامی سازه. 11

 در این جدول، خودداری شد.

 نامۀ ابن حسام خوسفی است که قبل از صفویان سروده شده بود.. شاهد این مدعا، خاوران12
ان، در طول تمام دورۀ اسالمی، به ویژه قرون نزدیک به انقالب صفوی، شهرها و مناطقی با اکثریت جمعیت شیعه در ایران همانند گیالن، مازندر. 13

آن  سومکیاز  شیبود، ب مذهبیسن ونلویقوآق نیسالط تختیبا آنکه در پا زیشهر تبرحتی،  ری، ورامین، قم، کاشان و طوس وجود داشته است.خوزستان، 

 (.6: 1350 ،یصفو یآراعالم خیبودند )تار عهیش ،یبر تخت پادشاه یصفو لیاسماعدر هنگام جلوس شاه
در جواب کتابی به نام فضائح الروافض که  خوانی. وینی و فضائلخوامناقب ض در مناقشۀ میانالنق. به عنوان مثال، این قول عبدالجلیل قزوینی در کتاب 14

خوانان زارها مناقبدر با»گوید: الدین تواریخی شافعی بوده، نوشته است. عبدالجلیل از قول مصنف فضائح الروافض میاحتماالً از شخصی به نام شهاب

شوند. همه وضعیت خوانند و جمهور روافض جمع میهای رافضی و امثال او میخوانیم و همه قصیدهاند که ما منقبت امیرالمومنین میدهن فراداشتهگنده

است از خواجه که در بازارها عجب »عبدالجلیل در جواب این ردّیه، نوشته است: « خوانندصحابۀ پاک و خلفای اسالم و غازیان دین است که می

 (.33)ص« خوانان را ندید؟بیند، قضائلرا میخوانان مناقب
ها مسئلۀ هستی و آفرینش جهان و انسان به زبان افسانه طرح شده های دینی است که در طی آنهای ذهن و ذوق بشر، افسانهنخستین معلومات و ترواش. 15

وبیش رواج داشته است و توان ریشه و سابقۀ فنی دانست که در ایران بعد از اسالم، کمنمی»ها را ( لیکن هیچ یک از این1080: 1386است )محجوب، 

راه نان  کنند و از ایناند، در جاهای معین مردم را سرگرم میسرایی تخصص یافتهزدن و افسانهکه در داستان [...]نامند، گروهی امروز در ایران آن را نقّال می

 )همان(.« خورندمی
علوفۀ کۀ ایشان نیز چون حرص به فراگرفتن قصص تازه داشتند در تحسین با دیگران شریک بودند، برای این». در کتاب بوستان خیال آمده است: 16

 (.633ب، ادبیات عامیانه، ص کردند )بوستان خیال، به نقل از محجودم حاصل میرکرد، به این وسیله چیزی از مکفاف خرج ایشان نمی پادشاهی
حکومت  غیو تبل ینیخبرچ یها برابود و از آن السلطنهبیها نقآن ریمعافند. مد اتیهستند که از مال یاز صنوف انیگومثل قصه زیها نخوانمشخصاً روضه». 17

 .(42: 1379)کالمار،   کردندیاستفاده م
گیران و اصحاب طرب از اموری که در خوانان و معرکهقصه»هایی از این دست، نشان دهندۀ اهمیت و حساس بودن قصه در این دوره است: . وجود گزاره18

 (.395: 1372ممنوع گشتند )واله اصفهانی، « او شائبۀ لهو و لعب باشد
فاما بدیع و قاسم را مال جالل اند: م پایگاه رفیعی داشتهمشخص است که نقاالن، در میان حکا شده نیزهایی که به نقاالن اعطا می. عالوه بر مقرری، از صله19

دهندۀ اخبار نو و اسماعیل حسینی صفوی، زینتگیر کشورگشا، شمع دودمان نبوی، شاهپیدا کرده در ایام سلطنت خسرو سکندرشکوه، دارالوا، خدیو جهان

چون تکلتوخان داستانی  [...]پناه در کوشک نو گذرانده را تصنیف کرده، در خدمت آن جهاننامه ایرجو نورالدهرنامه ز، تکلتوخان، در تبریز پرستی [...]کهن 

را خواند شاه به غایت خّرم و خندان گردید و هر ی هزار تومان به جایزۀ آن داستان به مولوی مرحمت فرمود و آن کوشک نو را کوشک  نامهایرجاز 

 (.21: 1392)فخرالزمانی، « مود و با فرش بدو بخشیدتکلتوخان نام ن
آستان اهل  یکشگفتم من جاروب»: کندیم انیب ال،یبه بوستان خ به نامدر کتاب خود  یاحمدآباد یجعفر یرمحمدتقیم ،اهمیت قصه در این دورهدر باب . 20

 نیا ارانیکرده گفتند که  گرانیو رو به د د،یایبه کار ن یها گردد. فرمودند: زباندرست کنم که سروربخش خاطره یاعلوم ندارم، اما اگر متوجه شوم، افسانه

 ران،یا ۀانیعام اتیمحجوب، ادب زبه نقل ا ال،ی)بوستان خ« کرددند شانیا قیتصد ییبه سبب آشنا زیها ناند. آنتصور کرده یشاعر ای یکار را مانند طالب علم

 (.632ص 
خوانی در نخستین دلیل آنکه بر ارباب دانش روشن است و بر اصحاب بینش مبرهن، در وقتی که قصهخوان بر شاعر به دو دلیل: در رجحان قصه». 21

متکلّم در ه مجلس یکی از سالطین کامکار قصه بخواند، یقین حاصل است که در آن محفل ده تن یا بیش یا کم از مردمِ قابل و فاضل خواهند بود. هرگاه ک

کار باشد. اشعار خوب و ابیات مرغوب، حرکات و شیرینمیان این قسم جماعت دشوارپسند فصیح و بلیغ و سلیس تقریر نماید و در هنگام تقریر، خوش

به از شاعر است. دلیل  خوانی گردد، و بخواند و چون کالمش به آخر رسد، از اول تا آخر یک کلمه لغو نگفته باشد، بهه مراتبوقتی که سخن تشنۀ مناسب

خوان نامراد هرچه در بدیهه خواند. قصهنماید بعد از اطمینان قلب بر مستمع میگردد و اصالح میگوید، ده نوبت بر آن میثانی اینکه اگر شاعری شعری می

بایدش به کار برد. هرچه از زبان برآورد، همان گوید؛ باید که مربوط باشد و در روزمرّۀ او غلط نشود، لهذا نزاکت حرکات موزون در جنب تقریر میمی



 

 

                                                                                                                                                                                           
« شود، که محنت و ریاضتت ارباب نثر بیش از رنج مشقت اصحاب نظم استآید. از روی این دو دلیل یقین حاصل میاست، دیگر اصالح به کار او نمی

 (.23: 1392)فخرالزمانی، 

 
روزمره و صاحب غیو بل حیشنو[ فصگو[ را با مستمع ]قصه: اول آنکه متکلم ]قصهرسدیم انیشنواخوانان و قصهبه قصه هادهیآن فا دنیاز خواندن و شن». 22

و  سازدیو مکرم م زیعز دلخوانان را در نظر ارباب و قصه د،ینمایم ریصاحب تدب ،یو اشغال ملک یوی. دوم آنکه در امور دنگرداندیها مزدندر رحف

و وزرا و امرا و امرازادگان به از قصه  نیسالط ییبه جهت آشنا لهیواسطه و وس چیه اندازد،یم ش،یباطل با وجود بطالن خو ۀشیاند ۀرا از سررشتدولتمندان 

 (.22)همان:  «ستین
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